
 ےک استعمال ےک عارضہ ےک لیے نشے ےک عالج ےس متعلق معلومات الکحل

   کرے  ا یک  ہی نام
 

لوں؟ طرح کس  یے دوائ ہی یے م ؟گ  
 کرن    منتخب وںیک  یے دوائ ہی مجھے

 ؟یے چاہئ
 ؟یے چاہ رہنا  آگاہ ےس یے  چ کس  مجھے

وسیٹ  اکمیر
(Acamprosate) 

 : تجارنی نام
ال   (Campral)کمیر

یہ الکحل استعمال نہیں کرنے 
ی مدد  یک خواہش میں میں

۔ یہ الکحل  
ی

روکنے کو کرے یک
ےس متعلق مخصوص عالمات 

( آنا، اضطراب نہجیےس، نیند )
۔
ی

 کو بہیر بنائے یک

 3میں اےس منہ ےک راستر روزانہ 
 بار لیتا ہوں۔

ی فیمیل میں  الکحل ےک استعمال ےک میں
؛ مجھے الکحل پینے یک  عارضے یک رسگزشت ہے
؛ جب میں نہیں تی رہا  شدید طلب ہوتر ہے

اس ےس اس وقت اگر مجھےتو ں تا ہو ہو 
داری یک عالمات پیش آ ریہ ہوں تو   دستیر

 
 
۔ کاف  مفید ہے

اگر پہےل ےس گردے ےک مسائل ہیں تو یہ دوا 
۔  گردے ےک مسائل کو بدتر بنا سکتر ہے

 ےس اپتے دوا لینا مشکل ہو م
ی

جھے باقاعدیک
بار لینا  3سکتا ہے کیونکہ مجھے اےس روزانہ 

وری ۔ ضے  ہے

ام  ڈیسلفیے
(Disulfiram) 

 نام
ی
 : تجارن

اینٹابیوز 
(Antabuse) 

اگر میں الکحل پیتا ہوں تو یہ 
۔  مجھے بیمار کر سکتر ہے

میں اےس منہ ےک راستر روزانہ ایک 
 بار لیتا ہوں۔

ی فیمیل میں الکحل ےک استعمال ےک عارضے  میں
؛ میں الکحل استعمال کرنے ےک  یک رسگزشت ہے
بارے میں سوچنا بند نہیں کر سکتا؛ مجھے اس 

؛  ام ےس فائدہ ہوا ہے ے پاسےس پہےل ڈیسلفیں  میں
یقیتے بنائے ےک لتں ایک مضبوط  لینے کو اےس 

۔  امدادی نیٹ ورک ہے

کا سبب بن   یہ دوا جگر یا دل ےک دیگر مسائل
۔ اگر میں حاملہ ہوں یا مجھے دیرینہ  سکتر ہے

طتر مسائل جیےس دل کا مرض یا ذیابیطس ہے تو 
۔ اگر میں الکحل استعمال  اےس لینا اچھا نہیں ہے
 پر قادر نہیں ہوں تو 

کرنا مکمل طور پر بند کرنے
یہ مددگار نہیں ہے کیونکہ اگر میں یہ دوا لینے ےک 

۔دوران پیتا ہوں تو یہ م
ی

 جھے بیمار کر دے یک

یگزان  نلیر
(Naltrexone) 

 نام
ی
 : تجارن

ری ویا : منہ ےک ذریےع
(ReVia)  انجیکشن

ال : ےک ذریےع ویوییر
(Vivitrol) 

یہ الکحل استعمال نہیں کرنے یک 
۔
ی

ی مدد کرے یک  خواہش میں میں
مجھے پینے یک شدید طلب نہیں 

۔ اگر میں پیتا ہوں تو، مجھے 
ی

ہویک
 یک حد تک اس ےک اثرات 

ی
آمادیک

۔
ی
 محسوس نہیں ہوں ےک

میں اےس منہ ےک راستر روزانہ ایک 
بار لیتا ہوں، یا میں مہینے میں ایک 

 بار انجیکشن ےل سکتا ہوں۔

ی فیمیل میں الکحل ےک استعمال ےک  اگر میں
 عارضے یک رسگزشت ہے تو 

 
؛ کاف  مفید ہے

اگر مجھے الکحل ےک استعمال یک شدید 
؛  تککچھ حد خواہش ہے تو  مفید ہے

 میں کچھ لوگوں یک 
کیونک یہ پینا بند کرنے

کرنے   ختممدد کرنے ےک معامےل میں پینے یک لت 
۔  میں لوگوں یک مدد کرتر ہے

 
ے
اگر مجھے جگر کا شدید مرض ہے یا اگر میں ف
الحال افیم استعمال کر رہا ہوں تو اس دوا یک 

۔ انجیکشن لینا تکلیف دہ  تجویز نہیں یک جاتر ہے
۔ اگر مجھے سوئیوں ےس ڈر لگتا ہے ہو سک تا ہے

۔ اگر  تو انجیکشنوں یک تجویز نہیں یک جاتر ہے
مجھے درد ےک لتں افیم لیتے پڑتر ہے تو، وہ اس 
، اور 

ی
طرح یا اتتے آساتے ےس کارگر نہیں ہوں یک

ے پتہ کرنے ےک لتں اپنے فراہم   کارگر چیں
مجھے کوتے

 کنندہ ےک ساتھ کام کرنا ہوگا۔
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   کرے  ا یک  ہی نام
 

 لوں؟ طرح کس  یے دوائ ہی یے م ؟گ
 کرن    منتخب وںیک  یے دوائ ہی مجھے

 ؟یے چاہئ
 ؟یے چاہ رہنا  آگاہ ےس یے  چ کس  مجھے

بوپرینارفن 
(Buprenorphine ) 

 نام
ی
 : تجارن

 : منہ ےک ذریےع
 ( Suboxone)سبوکزان ~
 (Zubsolv)زبسلوو ~
 (Subutex)سوبیوٹیکس ~
 دورسے نام~

 : انجیکشن ےک ذریےع
 (Sublocade)سبلوکیڈ ~

یہ افیم استعمال نہیں کرنے 
ی مدد  یک خواہش میں میں
۔ مجھ افیم ےس کم 

ی
کرے یک

داری کا بیھ سامنا   دستیر
ہوگا۔ اگر میں افیم 

کرتا ہوں تو یہ   استعمال
جزوی طور پر زائد خوراک 
۔
ی

ا تحفظ کرے یک  ےس میں

یہ یا تو فلم یا ٹیبلٹ ہوتر ہے جو 
میں روزانہ ایک یا کتے بار زبان ےک 
نیچے رکھتا ہوں۔ یہ انجیکشن ہے 

 جو میں ہر مہینے لیتا ہوں۔

یا افیم ےس / اگر مجھے افیم یک چاہ اور 
دار ہونے  ا میں جدوجہد کا سامنا کرن دستیر

؛ اگر میں حاملہ ہوں یا چھاتر ےس  پڑتا ہے
دودھ پال ریہ ہوں تو، یہ دوا ایک اچھا 
؛ اگر مجھے گھر ےل جائے ےک لتں  اختیار ہے
اپتے دوا فارمییس ےک نام تجویز کروانے یک 

روزانہ دوا لینے میں ؛ درکار ہے تو سہولت 
میں انجیکشن ےک مسئلہ درپیش ہونے پر 
 ذریےع دوا ےل سکتا ہوں۔

وع کرنے پر اب بیھ افیم استعمال کر رہا اگ ر میں اےس رس 
دار کر ہوں تو یہ دوا مجھے افیم ےس  ۔  دستیر  سکتر ہے

 (Methadone)میتھاڈون 

افیم استعمال نہیں کرنے یہ 
ی مدد  یک خواہش میں میں
۔ مجھ افیم ےس 

ی
کرے یک

دار ہونے  کا سامنا   دستیر
نہیں ہوگا۔ اگر میں افیم 
یہ استعمال کرتا ہوں تو 

جزوی طور پر زائد خوراک 
۔
ی

ا تحفظ کرے یک  ےس میں

میں اےس منہ ےک راستر روزانہ ایک 
 رقیق شکل 

ً
بار لیتا ہوں۔ یہ عموما

 جو 
ی

ے ہویک میں اور کوتے اییس چیں
 میں پیتا ہوں۔

اگر میں افیم کا انجیکشن لیتا ہوں؛ اگر 
میں استعمال کرنا یا استعمال کرنے ےک 

 / تا سکبارے میں سوچنا بند نہیں کر 
اےس استعمال نہ کرنے پر، ، تو  ہوں سکتر 

ار ہونے کا برا تجربہمجھے افیم ےس   دستیر
؛ اگر میں حاملہ ہوں یا چھاتر ےس  ہوا ہے
دودھ پال ریہ ہوں تو، یہ ایک محفوظ 
؛ میں استعمال کرنا بند کرنے یک  اختیار ہے

ہوں لیکن دوبارہ  کرتر   / کوشش کرتا 
 ئے ہوں؛ میں  لگتر / استعمال کرنے لگتا 

دورسی دوائیں استعمال یک ہیں اور وہ 
۔  ہیں

ے لتں کارگر نہیں ہوتر  میں

یہ دوا فاضل خوراک کا سبب سکتر ہے اور مجھے خوابیدہ 
۔ یہ دل ےک مسائل یا سانس لینے ےک مسائل کا  بنا سکتر ہے
، خاص طور پر اگر میں یہ دوا لینر ہونے  سبب بن سکتر ہے

وڈیازیپائن  ے یا الکحل استعمال ( benzodiazepines)بییے
ہوں۔ مجھے اپتے دوا لینے ےک لتں افیم کا عالج  ریہ / کر رہا 

میں ( Opioid Treatment Program, OTP)پروگرام 
وری ہے  یہ وہ دوا نہیں ہے جو مجھے گھر  –حاضے ہونا ضے

 OTPمیں )پر لینے ےک لتں فارمییس ےک نام تجویز یک گتے ہے 
 یک خوراکیں حاصل کرنے پر قادر ہو سکتا 

 / ےس گھر ےل جائے
 ۔(ہوں سکتر 

یگزان   (Naltrexone)نلیر
 نام

ی
 : تجارن
ال   (Vivitrol)ویوییر

یہ افیم استعمال نہیں 
کرنے یک خواہش میں 

۔ میں 
ی

ی مدد کرے یک میں
یہ دوا لینے ےک دوران دیگر 
افیم کا استعمال محسوس 

 نہیں کر پاؤں گا۔ 

انجیکشن ماہ میں ایک مجھے 
 بار مےل گا۔

یا افیم ےس / اگر مجھے افیم یک چاہ اور 
دار ہونے  میں جدوجہد کا سامنا کرنا  دستیر

پڑتا ہے اور میں ئے کبیھ دوا نہیں آزماتے 
؛ میں یہ دوا انجیکشن ےک ذریےع ےل  ہے

سکتا ہوں، اگر مجھے روزانہ دوا لینے میں 
ے  ؛ میتھاڈون یا بوپرینارفن میں پریشاتے ہے
لتں کارگر نہیں ہوتے یا مجھے ان ےس ضمتے 

 اثرات کا سامنا ہوا۔ 

 الحال افیم اگر مجھے جگر کا ش
ے
دید مرض ہے یا اگر میں ف

۔  استعمال کر رہا ہوں تو اس دوا یک تجویز نہیں یک جاتر ہے
اگر میں ئے حال یہ میں افیم کا استعمال کیا ہے تو، اس ےک 

وع ک دار ہونے پر یہ افیم ےس شدید  رنے رس  کا   طور پر دستیر
۔  ۔ انجیکشن لینا تکلیف دہ ہو سکتا ہے سبب بن سکتر ہے

ے سوئیوں ےس ڈر لگتا ہے تو انجیکشنوں یک تجویز اگر مجھ
۔ اگر مجھے درد ےک لتں افیم لیتے پڑتر ہے  نہیں یک جاتر ہے
، اور 

ی
تو، وہ اس طرح یا اتتے آساتے ےس کارگر نہیں ہوں یک

ے پتہ کرنے ےک لتں اپنے فراہم کنندہ ےک   کارگر چیں
مجھے کوتے

ں تو، میں ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اگر میں یہ دوا روک دیتا ہو 
 افیم یک فاضل خوراک ےک زیادہ خطرے میں ہوتا ہوں۔


